
لكنه يكون شيئا إذا تضمن  ؛فإن العدم ليس بشيء ؛ألن العدم احملض ليس بشيء فضال عن أن يكون مدحا

 ؛؟ شيئني: نفي هذه الصفة املعينة املنفية كل ما نفى اهللا عن نفسه فإنه صفة نقص وعيب، ويتضمن كم  ؛إثباته

 لة ليس فيها عيب بوجه من والوجوهوذا نعلم أن صفات اهللا سبحانه وتعاىل كام ؛إثبات كمال ضدها :والثاين

عما  ((أو  )) عما تعملون ((:  قولهل ؛فيكون فيه رد على من؟ اجلربية ؛ومنها: إضافة العمل إىل اإلنسان

ب إن كان يف استكا وال شك أن اإلنسان يضاف إليه عمله، وعمله كسب له إن كان يف اخلري، و  )) يعملون

وعلى كل حال الناس يف هذه املسألة كما مر علينا يف العقيدة  )) لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت ((الشر 

، وما فعله أبدا باختيارهمما يفعل شيئا  العمل قسم يرون أن اإلنسان جمرب على ينقسمون إىل ثالثة أقسام:

الدرج درجة درجة هو يف احلقيقة كمن سقط بدون كمن نزل من السطح من   ياالختياري إال كفعله االضطرار 

ومنهم من قال: إن اإلنسان  .ولبال؟ غري مق هذا مقبول لدي املعقول وال ؟ عرفتم ،علمه من أعلى السطح

وال تعلق ملشيئة  مستقل بعلمه وأن اهللا سبحانه و تعاىل ال يصرف العبد إطالقا، فالعبد له احلرية الكاملة يف عمله

ألنه  ؛وهذا يف احلقيقة قول باطل أيضا ؛اهللا به وال تعلق لتقدير اهللا وخلقه بعمل اإلنسان، اإلنسان حر تام احلرية

ألنه مادام اإلنسان حر يف تصرفه معناه بلى؛ أليس كذلك؟  ،يستلزم أن يكون يف خلق اهللا ما ال يقدر عليه اهللا

 ؛وهذا أيضا قول باطل ؛ن يف خلق اهللا ما ال يقدر عليه اهللا بل ما ال يشاءه اهللافيكو  ؛يقدر يعاكس ما يريد اهللا

إن اإلنسان  :؟ احلق أن نقول إذا تبني لنا بطالن هذا وهذا فإنه البد أن يكون احلق يف سوامها، فما هو احلق إذا

الذي ما النائم حركة و رتعش بذلك الفعل االختياري يقع منه باختياره دون رعش وم ونعين ،يفعل الفعل باختياره

ووجه  ؛لكننا نريد ما يفعل اإلنسان باختياره، يقع ذلك باختياره ولكنه حتت مشيئة اهللا وهو خبلق اهللا أيضا ؛يدري

؟ من خلق  توافقون على هذا ؛ة صادقة وقدرةزميكونه خبلق اهللا أن اإلنسان خملوق هللا وفعله كائن بأمرين: بع

وجل هو الذي خلق العظيمة الصادقة والقدرة، فاإلنسان بصفاته وأجزائه ومجيع  اهللا عز؟ اهللا،  العظمية الصادقة

بل هو مبشيئته ، هذا القول  ؛ما فيه كله خملوق هللا عزوجل وال ميكن أن يقع يف ملك اهللا ما ال يريده وال يشاءه



ن اإلنسان جمرب أخذوا بدليل واحد وأطلقوا من أيديهم إ :ألن الذين قالوا ؛ت بيديه باألدلة مجيعاذالوسط أخ

ولكن أهل السنة واجلماعة  ؛والذين قالوا إنه مستقل أخذوا بدليل واحد وأطلقوا الدليل الثاين ؛خراآلدليل ال

 ؛ولكن تصرفه حتت مشيئة اهللا عزوجل كله  اإلنسان يفعل باختياره :واحلمد اهللا أخذوا بأيديهم بالدليلني وقالوا

واملكره على  ؛فالنائم ال حكم لفعله وال لقوله ؛ذا إذا جاء األمر بغري اختياره رفع عنه حكمه، رفع عنه حكمهوهل

مع أنه قد قصد الفعل لكنه جلهله يعفى  بل أبلغ من ذلك اجلاهل بالشيء ال حكم لفعله ؛الشيء ال حكم لفعله

مث قال سبحانه   )) وما اهللا بغافل عما يعملون ((كل هذا يدل على أن اهللا سبحانه وتعاىل رحيم بعباده   ؛عنه

 )) ما كنتم فولوا وجوهكم شطره م وحيثا(( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحر وتعاىل: 

 ا؛لتوكيد وتوطئة ملا بعدها، يعين الفائدة هنا التوكيد والتوطئة ملا بعدهلوكررت  ،هذه اجلملة تقدم الكالم عليها

وقلنا قبل قليل إن التكرار يف مثل هذه  )) لئال يكون للناس عليكم (( )) يكون للناسلئال  ((وهو قوله: 

ولئال يكون للناس  (( :وهلذا قال هنا  نعم ،واملدافعة ،والتثبيت ،األمور اهلامة يراد منه ثالثة أمور: اإلثبات

ولذلك  ؛عامة منهاألا عامة كل واحد  ظاهرال ما هو بالشيخ : ؟ ما قال شيخنا  السائل:.  )) عليكم حجة

الالم هنا للتعليل، اقرتنت ا  )) لئال يكون للناس ((وقوله:  . لكان احلكم واحددون اآلخرين  لو جاءك واحد

فعل مضارع منصوب بأن املصدرية، وال يضر احليلولة بني الناصب  )) يكون ((وال النافية و ،أن املصدرية

ويش إعرابه؟ اسم يكون إن   )) حجة (( )) لئال يكون للناس عليكم حجة ((وقوله:  ؛واملنصوب بال النافية

للناس من املراد بالناس؟ اآلية جمملة  )) يكون للناس ئالل ((وقوله:  ؛كانت ناقصة، أو فاعل إن كانت تامة

وقد احتج على املسلمني يف هذه  ؛فتشمل كل من احتج على املسلمني بتحوهلم من بيت املقدس إىل  الكعبة

ترك امللة إىل ملة آبائه فهو رجل يتعبد واه وليس على أما اليهود فقالوا إن الرجل  ؛املسألة اليهود واملشركون

باألمس كان األدىن كان يتجه إىل بيت املقدس واآلن أخذته العصبية  ـ؛ والعياذ باهللاـ هذه حجة اليهود  ؛هدى

ظلم من اليهود وإال هم يعرفون يف كتبهم كما ذكر بعض أهل العلم أن  وهذا الشك أنه ظلم، ؛فاجته إىل الكعبة



 ،قال بعض العلماء إن احلجة أيضا لليهودوهلذا  ؛حممدا صلى اهللا عليه وسلم سيتجه إىل الكعبة فيكون من صفاته

، يعين لئال يكون للناس عليكم حجة هذا التعليل تعليل للبقاء ال لالنتقال )) إن يكون لئال ((حجة لليهود يعين 

وعلى هذا فتكون  ؛؟ احلجة أن يقول اليهود إن حممدا يتجه إىل الكعبة فما احلجة إذا ؛لو بقيتم على بيت املقدس

يعين أنكم إن بقيتم احتج عليكم اليهود بأنكم بأن هذا  ؛من الوجهني السليب واإلجيايب ؛ حجة اليهود من وجهني

حجة أخرى أم يقولون لو   ؛ألن حممدا أخربت به التوراة يتجه إىل الكعبة ؛ ت به التوراةليس حممدا الذي أخرب 

رسول ما صار باألمس يتجه إىل بيت املقدس واآلن يتجه إىل الكعبة ولكنه رجل يتبع هواه  نكان حممدا م

فصار حجة اليهود من ؛ ففي األول داهننا مث بعد ذلك أخذت العصبية فاجته إىل قبلة آبائه وأجداده ؛ويداهن

 ن حتول حجتهم أنه يتعبد واهإو  املنتظر؛وجهني سواء إن بقي فحجتهم أنه ملا مل يتجهوا القبلة ما صار الرسول 

ذكر بعض العلماء أن  ؛ إذا يكون التعليل هنا تعليل للتحول وللبقاء ـ؛ والعياذ باهللاـ ما هو على هدى من اهللا 

هذا  ونحيتجون على الرسول عليه الصالة والسالم يقول ؛ ضا، يدخل فيها املشركونأي الناس يدخل فيها املشركون

هاجر إىل مدينة مث رجع إىل قبلتنا فسريجع إىل ديننا حني وخالفنا يف قبلتنا فينا  نايف عقيدت االرجل خالفن

يقلبون ))  ف القول غرورازخر ((  ـ والعياذ باهللاـ أنتم تعرفون أهل الباطل مقلبون، يعين يقلبون  ؛فيحتجون ذا

ألم يريدون غرضا واهللا سبحانه وتعاىل يبتلي العباد مبثل هؤالء الذين يقلبون احلقائق وجيعلون من  ؛احلق باطال

بل إن حتوله مع ختوفه العظيم عليه  ؛احلق باطال ، وإال فكيف ميكن أن يكون حجة هلؤالء وهؤالء ما يف حجة

ما ندرك حقيقتها، يعين الصالة والسالم مما وقع من االعرتاضات واملضايقات، وتعرفون املسألة حنن ما نتصور 

سيقول السفهاء  ((كونه يتحول مع توقعه ذه املعارضات ألن اهللا قال له سبحانه وتعاىل:   ؛حقيقة اليت حصل

 حتوله مع هذه التوقعات ويش يدل عليه؛ املسألة سيكون فيها األخذ والرد ومضايقات إذا )) من الناس ما ولهم

وأنه يتعبد لوحد  هبل هو أكرب دليل على صدق؛ ؟ يدل على صدقه، ويف احلقيقة ليس دليال على ما يزعم هؤالء

بل يتبع ما جاءه من  ؛هواهقيل له اجته إىل هذا فاجته وقيل اجته إىل هذا فاجته ما يريه أن يتبع  ؛من اهللا عزوجل



على الضمري يعود على من؟ املسلمني،  )) عليكم (( )) لئال يكون للناس عليكم حجة ((والوحي.وقوله: 

على الرسول للتلبيس وإبطال  ألن كل حجة حيتج ا ؛عموما الرسول عليه الصالة والسالم وألتباعه املؤمنون

فإذا جاء من يلبس صار  ؛ألن أتباعه إمنا تبعوه ألنه على احلق ؛الدعوة فهي يف احلقيقة حجة على مجيع أتباعه

حجة  )) لئال يكون للناس عليكم حجة ((وقوله:  ؛فهو حجة عل اجلميع ؛ذلك تلبيسا لطريقهم ومنهاجهم

والذين  وال يلزم من االحتجاج قبوله، قال اهللا تعاىل: (( ؛؟ حجة باطلة هل هذه حجة حقيقية أو حجة باطلة

، فاالحتجاجات ليست كلها  )) باطلة في اهللا من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهميحاجون 

ولو صيغت صيغة الدليل والربهان، أو إن كانت حبق فهي مقبولة وحجة، وإال فهي باطلة ولو أقيمت ؛ مقبولة

اج الفالسفة على طريقتهم، جحتأرأيتم  اال ؛الدليل والربهان فإا تعترب باطلةصيغة حىت لو صاغت من حيتج ا 

هذه احلجج هم يأتون  ؛احتجاج املعتزلة، احتجاج اجلهمية على طريقتهم، احتجاج القدرية على طريقتهم وهكذا

  حبجج عظيمة لكنها كما قيل: 

    .  حقا وكل كاسر مكسور   حجج تهافت كالزجاج تخالها                              

شبهة باطلة نعم؟ هؤالء الذين يريدون أن حيتجوا على املسلمني تعترب نعم ما تقوم هلم حجة، حججهم كلها 

جة صحيحة؟ كال، بل هي من أبطل احلبتحوهلم من بيت املقدس إىل مكة أو إىل مسجد احلرام هل هذه 

لئال يكون للناس  ((اهللا:  وهلذا قال ؛ولكن مع ذلك ال مانع أن اإلنسان يتسلح ولو للحجج الباطلة ؛احلجج

واملراد بالذين ظلموا املعاندون املكابرون الذين ال  )) إال الذين ظلموا (( )) مهعليكم حجة إال الذين ظلموا من

؟  أيش تقولون يف إال هنا هل هي متصلة أو منقطعة )) إال الذين ظلموا ((وقوله:  ؛يرعون للحق مهما تبني

فالذين قالوا إنه  ؛ ومنهم من قال إنه منقطع ؛منقطع ؟ فمنهم من قال إنه متصلمبعىن هل االستثناء متصل أو 

منقطع قالوا إال مبعىن لكن يعين: لئال يكون للناس عليكم حجة لكن الذين ظلموا منكم لن تنجوا من حماجتهم 

 ؛ىن من الناسومن قال إنه متصل قال لئال يكون للناس عليكم حجة إال الذين ظلموا فيكون مستث ؛وخماصمتهم



 لئال ((ألن قوله:  ؛واألقرب عندي واهللا أعلم أن االستثناء منقطع ؛ألن الناس منهم ظامل ومنهم من ليس بظامل

هلذه  ينه لن يرعو إلكن من ظلم منهم من اليهود أو املشركني ف ؛هذا عام شامل )) يكون للناس عليكم حجة

ولكن الذي يقرب من هذا السياق أنه منقطع . لئال تنتفع حجة هؤالء الظاملني. اهللا عزوجل ااحلكمة اليت أبا 

إن اهللا تعاىل بني للرسول عليه الصالة والسالم  )) لئال يكون للناس عليكم حجة إال الذين ظلموا ((يقول: 

الذي يظهر جدا، ف، ضعيف عىناملولكن يف احلقيقة هذا ضعيف  ؛حيتج عليهم إال الظاملنيأحد وأصحابه إنه ما 

يعين مهما قالوا من الكالم ومهما قالوا  ؛اهللا أكرب )) فال تخشوهم واخشوني ((قال:   يل أن االستثناء منقطع

فاخلشية واخلوف متقاربان إال أن أهل  ؛من زخارف القول ومهما ضايقوا من املضايقات فال ختشوهم، ال ختشوهم

 )) إنما يخشى اهللا من عباده العلماء ((لقوله:  ؛إال مع العلم العلم يقولون إن الفرق أن اخلشية ال تكون

والفرق الثاين  ؛اخلشية ال يكون إال مع العلم ماخبالف اخلوف فقد خياف اإلنسان من املخوفة وال يعلم عن حاله أ

يقولون: إن اخلشية تكون لعظم املخشي واخلوف لضعف اخلائف وإن كان املخوف ليس بعظيم نعم؟ فتقول 

فهو ظاهر  قح هذا الفر صوعلى كل حال إن  ؛نعم؟ أليش؟ لضعفه، هكذا فرض ةف من املراهقامثال: الصيب خي

أليس يف فرق أن اخلشية أشد من اخلوف :  ئلالسا . وهي إمنا اخلشية تكون مع العلم لكن الفرق األول واضح

ا بعضهم قالوا  وإال ال ما هو ظاهر:  الشيخ ؟ عن علم األأشد إذ أن هذه املادة اخلاء والشني تدل على إ

ختشوا من؟ الذين ظلموا، مهما كان  )) فال تخشوهم ((طيب وقال:  .ومنه الشيخ الكبري لكن فيها نظر القوة

ألنه كما  ؛أتى بعد النهي باألمر )) واخشوني ((؟  ظلمهم ال ختشاهم مادمت على حق ال ختاف من أحد نعم

فأوال فرغ قلبك من كل خشية بغري اهللا مث مكن خشية اهللا من  ؛املوانع أوال مث أسلم زليقال التخلية قبل احللية، أ

يكون الوارد عليه واردا على شيء  حينئذ فإذا كان احملل قابال ؛حىت يكون احملل قابال ئبزل الشواأقلبك، فأنت 

واألمر هنا كما سيأتينا إن شاء اهللا يف الفوائد األمر واخشوين ألي  )) تخشوهم واخشوني فال ((ال ممانعة فيه 

إمتام  )) م نعمتي عليكموألت ((  على املرء أن خيشى اهللا وحدهالواجب شك  لوجوب بالاشيء؟ للوجوب، 



 (( ؛نعم؟ لئال يكون للناس وألمت))  لئال يكون ((معطوف على قوله:  )) وألتم ((وقوله:  ؛الشيء بلوغ غايته

النعمة ما  )) نعمتي ((وقوله:  ؛واإلمتام بلوغ الشيء غايته، والغالب أنه يكون يف الكمال )) أتم نعمتي عليكم

 ؛، لكن الغالب يف النعمة أن تكون يف اخلريبالفتح  ويقال نعمةبالكسر ويقال نعمة  ؛هي؟ ما ينعم به اإلنسان

هذه  )) وألتم نعمتي ((وقوله: ,  )) ونعمة كانوا فيها فاكهين ((والنعمة التنعم من غري شكر كما قال تعاىل: 

يف أول اهلجرة عند حتويل يعين ، جرةبعد يوم اهلالطالب :؟ ))  وألتم نعمتي عليكم ((نزلت مىت؟ مىت نزلت 

 )) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ((القبلة يعين يف السنة الثانية وال يعارضها قوله تعاىل: 

اليوم أكملت لكم دينكم  ((نعم ال تعارضها ألن املراد يف آية املائدة  وقد نزلت يف يوم عرفة يف حجة الوداع

يف هذه الشريعة  )) تم نعمتي عليكمألو  ((هنا ما وأ ؛لعام يف كل الشريعةاإلمتام ا )) وأتممت عليكم نعمتي

ألنه سبق أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يقلب وجهه  ؛ ن بيت املقدسعاخلاصة وهي استقبال الكعبة بدال 

فهذه الشك أا من نعمة اهللا عزوجل أن أنعم على املسلمني  ؛ يف السماء ينتظر مىت يؤمر بالتوجه إىل الكعبة

والذي كما قال بعض أهل العلم هو قبلة مجيع  ؛الذي هو أول بيت وضع للناسبأن يتجهوا إىل هذا البيت 

رى األنبياء كما ذكره شيخ اإلسالم رمحه اهللا أن الكعبة قبلة مجيع األنبياء وأن اجتاه اليهود إىل بيت املقدس والنصا

أضاف اهللا تعاىل النعمة إليه ألنه  )) وألتم نعمتي عليكم ((وقوله:  ؛دينهم من شرق هذا مما غريوا يفاملإىل 

وانظر إىل  ؛هو الذي يصديها ويوليها على عباده ولو ال هذه النعمة العظيمة ما بقي الناس طرفة عني اصاحبه

)) يف النعمة قال:  أنعمت عليهم غير المغضوب عليهمهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ا (( :قوله تعاىل

نعم  )) المغضوب عليهم (( :صراط الذين غضبت عليهم بل قال :ويف الغضب ما قال )) أنعمت عليهم ((

)) مث إن املغضوب عليهم  وأنى ال ندري أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم ربهم رشدا وهي نظري قوله: ((

وألتم  .((من اهللا فقط بل من اهللا سبحانه وتعاىل ومن أولياءه من الرسل وأتباعهمليس  على هؤالء الغضب

نعم للتعليل يعين وألجل  الشيخ :للتعليل ،  الطالب :لعل هنا أيش معناه؟  )) نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون



 ؛ويقال هداية اإلرشاد وهداية التوفيق ؛ة وهداية عملي ،واهلداية كما مر علينا نوعان: هداية علمية ؛أن تدوا

والعملية أن يوفق  ؛فاهلداية العلمية معناها أن اهللا يفتح على اإلنسان من العلم ما حيتاج إليه يف أمور دينه ودنياه

بل إن العلم بدون عمل يكون ؛ وهلذا ال خري يف علم بدون عمل ؛ثانية غايةوالاألوىل الوسيلة  ؛لعمل ذا العلمل

 ((العلة األوىل ما هي؟  ؛هذه هي العلة الثالثة من هذه العلل )) ولعلكم تهتدون ((وقوله:  ؛على من رزقه وباال

 ((، والثالثة: )) وألتم نعمتي عليكم ((والعلة الثانية:  )) لئال يكون للناس عليكم حجة إال الذين ظلموا منهم

ووجه كوا شاملة أم ما  ؛وهنا اهلداية شاملة للهداية العلمية والعملية يعين علما وعمال )) ولعلكم تهتدون

 ؛مث إن اهللا وفقهم لالهتداء إليها ؛علموا أن مرضات اهللا سبحانه وتعاىل يف التوجه إىل الكعبة إال مبا علمهم اهللا

لفجر وكان اإلمام إىل الشمال واملأمومون إىل ا صالة أتاهم اخلرب وهم يصلون ؟ أبدا، بل إن أهل قباء هل مانعوا

فصار اإلمام حنو  ؛؟ توجهوا يف صالم إىل الكعبة اجلنوب فأخربهم بأن القبلة حولت إىل الكعبة فماذا صنعوا

ألن انتقال اإلنسان إىل ما  ؛هذه هداية عملية عظيمة ؛اجلنوب واملأمومون حنو الشمال وكلهم وجوههم إىل الكعبة

؟ يدل على قوة إميام، وثقته بربه  به ذه السهولة مع توقع املعارضات واملضايقات ويش يدل عليهأمر اهللا 

هكذا جيب على كل مؤمن إذا جاء أمر اهللا أن ميتثل األمر واهللا سبحانه وتعاىل سيجعل له من  ؛سبحانه وتعاىل

أخشى أن الناس يعريونين،  ،شى من املضايقاتال يقول واهللا هذا أخ ،ألن تقوى اهللا فيها تيسري األمور ؛أمره يسرا

 ))  ولعلكم تهتدون (( ؟ طيب فإن اهللا يدافع عن الذين آمنوا نعم ؛هذا ال يضر ؛أخشى أن الناس يستهزئون يب

 كما أرسلنا فيكم رسوال منكم(()) هذه أيضا منة ثالثة، رابعة وجهت إىل املؤمنني  كما أرسلنا فيكم رسوال ((

كما أنكم أيضا كما أنكم قد   )) تهتدون ولعلكم (( )) وألتم (( )) لئال يكون ((يعين هذا داخل يف قوله:  ))

يعين معناه أن نعمة اهللا علينا التوجه إىل الكعبة  ؛أرسل فيكم هذا الرسول النيب عليه الصالة والسالم إىل آخره

كما أرسلنا ((  ؛لرسول صلى اهللا عليه وسلم عظيمةبابدال عن بيت املقدس أا عظيمة كما أن نعمته علينا 

واإلرسال مبعىن البعث، والبعث مبعىن اإلرسال أيضا، يعين أنه مرسل  )) رسوال منكم (( )) فيكم رسوال منكم



وكيف  ؛مبا شرع، نعم مبا شرعالطالب : ؟  من اهللا وذلك ألن اهللا سبحانه وتعاىل خلق اخللق للعابدة وكيف يعبد

، لو أن اإلنسان ذا مما يرضاه اهللا تعاىل أن نتعبده به وهذا مما يرضاه؟ ال ميكن ذلك إال بواسطة الرسليعرف أن ه

ولو وكل إليه بالعبادة ما اجتمع الناس على عبادة  ؛؟ نعم وكل إىل عقله بالعبادة ما أرجع بيت اهللا أليس كذلك

مة واحدة كل إىل عقله بالعبادة ما كانت أمتنا أولو أن اإلنسان و  ؛لكان كل واحد هذا هو الصواب وميشي ؛اهللا

ومثل بسيط لو قيل لك تطهر للصالة ومل  ؛فعلى كل حال ال ميكن لنا مبجرد عقولنا أن ندرك كيف نعبد اهللا نعم

 ،نعم يبني لك هذا الطهور كيف تتطهر؟ جييء واحد ميكن يقول لك تطهر الزم أين أطهر من اهلام إىل اهلام،

 شكل نديجييء آخر ويقول ع ؛وأطراف قدمني ما أطهر إال الكف واجلبهة واألنف والركبتنيوجييء واحد يقول 

من نعمة اهللا بإرسال هذا الرسول حممد صلى اهللا  ههذو  ؛فلو ال أبان لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبده ؛ثاين

في رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما طائر لقد تو  (ذر:  وهلذا قال أبو ؛عليه وسلم الذي بني لنا كل شيء

الرسول صلى اهللا عليه  هاحىت الطيور يف السماء علمنا عن ) يقلب بجناحيه في السماء إال ذكر لنا منه علما

 ((وهلذا قال:  ؛كل ما حنتاج إليه يف أمور ديننا ودنيانا فقد علمنا إياه هذا الرسول  ؛وسلم وهذا عام يف كل شيء

؟ وقد سبق لنا أنه إذا  ما سبق هل املراد منكم نسبا أو منكم جنسا )) منكم ((ويف قوله:  ))؛ يتلوا عليكم

هو الذي  ((قال اهللا تعاىل:  ؛فاملراد اجلنس، وإذا قال: منكم أو منهم فاملراد النسب )) من أنفسكم (( :قال

المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من ن اهللا على ملقد  ((وقد قال اهللا: ))  بعث في األميين رسوال منهم

 ؛، يقرأ عليكم آياتنا؟ يقرأ ما معىن يتلوا )) يتلوا عليكم آياتنا (( ؛واملؤمنون فيهم العرب وغري العرب )) أنفسهم

ثالث  إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم علينا بيانه )) ((فيأيت ا كما مسع، قال اهللا تعاىل: 

؟ لفظا  بيانه ومعىن وال لفظا ))فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه(( ؛بواسطة جربيلقرآن و حل: مجع امر 

 وهلذا القرآن واحلمد هللا مبني لفظه ومعناه، ليس فيه شيء يشتبه على الناس إال اشتباها نسبيا حبيث يشتبه ؛ومعىن

 ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ((ؤال حول سالسائل  له؛ أنه تقديره   على دون آخر أو يف حال دون أخرى



طيب إذ كان زائدا على ما سبق  ؛ زائد على العامالشيخ  ؟ هل هو تقدير ما سبق أو هو زائد على ما سبق ))

أنه ب؟ أيه لكن رجحنا أا عامة، فالظاهر يل أن القول  يه الصالة والسالم خارجا عن الفأين ما علم الرسول عل

يعلمنا ما مل نكن نعلم   :قائل؟ ألنه لو قال  سبق فيعلمكم مل تكونوا تعلمون، أنه أوسع نعممن باب تقدير ما 

مهما قدرت من التقديرات وجدته داخال يف  خيرج عنها؛ ؟ قلنا هو داخل يف الكتاب والسنة ما اآلخرةأمور من 

إذا األصل يف بين آدم اجلهل أو  ؛ملكنه ذكر بالتقدير وبيان املهنة ألنه يعلمنا ما مل نكن نعل ؛الكتاب والسنة

قيقة وارد على اجلهل، هو مما يدل على يف احلألن العلم وارد ، كل ما علمنا من العلم فإنه  ؛العلم؟ أصل اجلهل

 ))يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون((حيث كان األصل فيه اجلهل ولكنه يتعلم بتعليم اهللا . وقوله: نقص اإلنسان 

علم  ,فعلم الساعة مثال علم  ؛ليس على عمومه فإنه خيص منه ما ال ميكن االطالع عليه من عليم الغيب هذا

 ((تعلم، حىت أقرب األمور إلينا ما نعلمه وهي؟ الروح  مامع أننا ال نعلمه ألن هناك أشياء من أمور الغيب 

يكون ما مل تكونوا  فعلى هذا )) قلياليسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال و 

أما ما ال ميكن العلم به فإن هذا ما علمنا به وال  ؛أي ما مل تكونوا تعلمون مما حتتاجون إيل العلم به ؛تعلمون

 ؛إال اهللا كعلم الساعة ونزول املطر وعلم املستقبل إال ما أعطاه اهللا رسوله هأعلم منه مثل علم الغيب ال يعلم

مما يتعلق بصفات اهللا فإنه ال ميكن   به، صفاته فإن هذا ال ميكن اإلحاطةو بكيفية أمساء اهللا  وكذلك العلم

، مع رؤيتها هللا لكنها ال تها لهمع رؤي )) ال تدركه األبصار ((وهلذا قال اهللا سبحانه وتعاىل:  ؛اإلحاطة بكيفيته

أخربنا اهللا عن أفعال كثرية من أفعاله   )) وهو يدرك األبصار وهو اللطيف الخبير ((تدركه وهذا يف اآلخرة 

أخربنا اهللا  ؛وغري ذلك من أفعاله وهل حنن نعلم الكيفية؟ ما نعلمها ىل مساء الدنيا إعلى األرض ونزوله ستوى كا

بل عجبت  ((قراءة بضم التاء وهي قراءة سبعية ب )) بل عجبت ويسخرون (( عن نفسه أنه يعجب لقوله:

وكذلك أيضا أخرب النيب عليه الصالة والسالم أنه يضحك فهل ميكن لنا أن نتصور أو أن نبني  )) ويسخرون

ول لنا وال ميكن لنا ألن هذا جمهول، هذا جمه ؛هذه الكيفية ؟ ال، ال ميكن أن نتصورها وال أن نبني هذه الكيفية



 أذكروني ((أوال إعراب اآلية  )) كفرونفاذكروني أذكركم واشكروا لي وال ت ((اهللا تعاىل:  مث قال  اإلحاطة عنه

أربع كلمات: فعل أمر، واو الفاعل، نون الوقاية، ؟  من كلمات صارتكم   ؛ فعل أمر، يأتيها نون الوقاية فيك ))

فقوله  ؛ )) أذكروني ((ملاذا ؟ ألنه كان جوابا لألمر وهو قوله:  )) أذكركم ((هذا فعل أمر جوابه ياء مفعول؛ 

يعين عمل موجزة، العمل ذكر اهللا عزوجل واجلزاء؟ ذكر اهللا لعبده، أيهما أعظم؟  )) أذكروني أذكركم ((تعاىل: 

 قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني (( :وهلذا قال اهللا ؛الثاين، يعين كون اهللا يذكرك أعظم من كونك يذكره

وهلذا مل يأيت اجلواب  ؛هو الغاية، الغاية أن حتصل حب اهللا هذا ألنه )) يحببكم اهللا ((اجلواب  )) يحببكم اهللا

ألن الشأن كل  ؛إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيب اهللا لكن اجلواب حيببكم اهللا :املتوقعالوجه املتوقع،  جهعلى الو 

 )) أذكروني ((وقوله:  ؛ )) فاذكروني أذكركم ((الشأن، أذكركم،  صفةهنا أذكروين هذا  ؛الشأن أن حيبه اهللا

ال وإن في الجسد أ (األصل ذكر القلب  ؛فعل أمر، ومباذا يكون بالذكر؟ يكون بالقلب وباللسان وباجلوارح

وذكر اهللا باللسان أو باجلوار ح بدون  مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله )

القلب؟ أذكره بالقلب أن ، وكيف أذكره بحقيقة أن الذكر ذكر اهللا تعاىل بالقلب ؛ما هو ذكر   القلب هو 

حبه وعظمته وغري ذلك، وهذا أمر الزم  رحضليه ويرجوه وخيافه ويستعينيب إىل اهللا يتوسل  هقلبباإلنسان 

 ، كذلكبعظمتها وانتظامها وطلوعها وغروا، قد أن الكون كلها من آيات اهللاتكذلك أيضا اإلنسان يع  ؛لإلنسان

ذه   الدليلإىل غري ذلك  )) وتلك األيام نداولها بين الناس ((القمر والنجوم وكذلك الليل والنهار واألحوال 

وكل شيء منها له داللة خاصة منها ما يدل على عظمته ومنها ما  على من ؟ على من دبر هذه األشياءاألشياء 

حكمة لكن بعضها أخص من بعض يف يدل على عظمة السلطان ومنها ما يدل على احلكمة وهي كلها 

ذكر اهللا باللسان يشمل  ؛كر إىل غري ذلكفهذا ذكر القلب باحملبة والتعظيم واإلنابة واخلوف والرجاء والت ؛الداللة

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير. وسبحان اهللا  مثلالذكر املعروف 

ويشمل القراءة للقرآن، ويشمل الدعاء، ويشمل كل قول يقرب إىل اهللا  ؛وما أشبه ذلك ،كربواحلمد هللا واهللا أ



ألن كل قول يقرب إىل اهللا فهو من الطاعة والطاعة مأمور ا وفاعل الطاعة يستشعر أنه يفعلها ألي  ؛عزوجل

ا جعلنا الذكر ذا املعىن العام إذا فيكون هذا ذكر، يكون هذا ذكر اهللا عزوجل، وإذ ؛؟ طاعة هللا وتقربا إليه شيء

 الذاكرين دةعاوهلذا ممكن أن تكون طاعة الذاكرين أن تكون  ؛أمكن لإلنسان أن جيعل مجيع أقواله ذكرا هللا

كيف   ؛يكون الذكر باجلوارح ، الذكر باجلوارح ؛ من أجل النية ن تكون عبادة الغافلني عادة كل هذاأو  عبادم؛

ألنك عندما تفعلها تكون طائعا  ؛ بالصالة والركوع والسجود واجلهاد والزكاة كلها ذكر هللا؟ القيام  الذكر باجلوارح

وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء  ((وهلذا قال اهللا :  ؛تكون ذاكرا هللا يف هذا الفعل ؛ وحينئذ هللا

  وهذا أحد القولني يف هذه اآلية. ذكر اهللا أكرب، ا تضمنته منقال بعض العلماء ومل )) والمنكر ولذكر اهللا أكبر

مثال عندنا الفقري  ؛، وعند اإلطالقمبا تقتضي أن نعرف ألن املعاين إذا قرنت مع غريها فسرت هذه املسألة جيب 

الرب والتقوى إذا قرنا مجيعا فسرت كل واحد مبا به، وإذا أفرد  ؛واملسكني إذا قرنا فسرت كل واحد مبا تقتضي

ذكر اهللا، قراءة القرآن خاصة والذكر و ثال هذا الرجل قرأ القرآن مذكر عند اإلفراد، أما ال ؛أحدمها مشل اآلخر

وهل  ؟ وهل هي ذاتية ؟ هل هي من صفات اهللا )) أذكركم (( )) فاذكروني أذكركم ((وقوله تعاىل:  . خاص

هل هي  وعن الثاين ؛؟ من صفات اهللا ؟ اجلواب عن األول من صفات اهللا وال ال جيابية أو السلبيةهي من اإل

هنا  ))أذكروني أذكركم  ((؟ . وقوله:  كذا، ؟ إجيابية وعن الثالث إجيابية أو سلبية ؛؟ فعلية ذاتية أو فعلية

 إن ذكرني في مأل(وهلذا جاء يف احلديث الصحيح:  ؛مطلق، وتبني من الصيغة أن األمر اجلزاء من جنس العمل

 ؛فاذكروين بفتح الياء )) فاذكروني أذكركم ((فيها قراءة  )) فاذكروني أذكركم (( . ذكرته في مأل خير منه )

اللغة  حيث إن من ؛لكنها يف القرآن تتوقف على السماع ؛وفتحها وحذفها ختفيفا يعين ياء املتكلم جيوز إسكاا

لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماع، وهنا فيها قراءة  ؛احلذفو العربية جيوز فيها الفتح واإلسكان ويش بعد؟ 

          . وقوله:  )) فاذكروني أذكركم ((


